„Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z
niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali
Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.” (Gal 4:4-5)
Dziś jest ten dzień, w którym Zbawiciel przyszedł na ziemię.
Dziś życie narodziło się dla nas. Dziś światłość niezwykła
rozbłysła nad światem. Cóż za radość, Siostry i Bracia,
zstępuje do naszych serc? Czyż może być w nim miejsce
jeszcze na smutek?
Dziś Panna porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła w pieluszki i położyła w żłobie (Łk 2:4). To
cud nad cudami, który Betlejem ogłasza światu. To
orędzie Wszechmogącego, które jest przeznaczone
dla każdego człowieka, w każdym miejscu i w
każdym czasie

To orędzie miłości i pokoju. Miłości, bo Bóg stał się jednym z nas, we
wszystkim podobnym do nas, za wyjątkiem grzechu (Hbr 4:15). Pokoju, bo

jest to jednak tak abstrakcyjne pojęcie jak można byłoby się domyślać. Rzeczywiście atmosfera i samo
przeżywanie świąt różni się od dobrze znanych nam z Polski tradycji. Mimo że dekoracje świąteczne,
głównie choinki , mikołaje, świetlne iluminacje w supermarketach rozgrzewają koniunkturę do
czerwoności to jednak fakt, że nie stoją za nimi żadne religijne przesłanki jest dla mnie osobiście
plastikowe i nijakie. Należy podkreślić,że przeciętny Turek nie wie jaka jest różnica pomiędzy
Świętami Bożego Narodzenia , a Nowym Rokiem. Znalezienie świątecznej kartki ze Świętą Rodziną w
tle graniczy z cudem. W takim duchu przeżywanie Świąt jest w pewnym sensie wyzwaniem dla Nas
katolików. Często zdarza się że wielu z nas w wigilijny wieczór musi spędzić w pracy , a studenci w
związku ze zbliżającym się końcem semestru muszą być przygotowani na egzaminy i zaliczenia w tak
ważnym dla nas dniu. Jednak patrząc na to z innej strony warto zauważyć , że brak przesytu
świątecznych reklam w radiu , brak bombardowania na każdym kroku promocjami czy piosenkami o
mikołaju pozwala tak naprawdę zastanowić się
dlaczego przyjście Jezusa na świat jest dla nas tak ważne.
- Student wydziału Budownictwa

Mieszkając w obym kraju i innej kulturze, często porównuję wspomnienia z Polski i to co widzę za
oknem. Z racji odmiennej kultury i religii, nie ma tego zaaferowania zbliżającą się Wigilią. Nie ma
takiego przepychu wystrojonych w bałwanki, aniołki, mikołaje czy renifery witryn sklepowych.
Takim podobnym elementem, który pojawia się gdzieniegdzie jest choinka !! Początkowo byłem
bardzo zdziwiony tym faktem. Po rozmowie z paroma turkami okazało się, że jest to symbol
noworoczny. Podobna sytuacja miała się z światełkami, lampkami w oknach czy na ulicznych
słupach. Są one przygotowane pod sylwestra. Mimo, że przeznaczenia są inne, ale przypominają w
jakiejś tam mierze, to co się widzi w Polsce. Zmusza to też to przemyślenia co jest istotą tych świąt.
Na pewno nie prezenty pod choinką. Będą za granicą, człowiek dopiero docenia wartość rodziny.
Taką namiastką są wspólne spotkania polaków. Tradycyjne potrawy i wypieki smakują podwójnie.
Czasami trzeba znajdywać zamienniki na niektóre produkty. Ja tęsknię za kwaśnym śledziem i
kapusta z grzybami. Tak naprawdę i to nie ma znaczenia. Jest to pragnienie, by nie być samym w ten
czas. Pomimo, że wielu polaków pracuje 24 grudnia i tak z chęcią zjeżdżają się w jedno miejsce z
różnych stron Istambułu, by przynajmniej przez chwilę powrócić do dawniejszych lat.
-Sebastian
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Święta... Jak dużo zawiera w sobie to słowo...Jest przytulne i pieszczotliwe, jak dom rodzinny, różnokolorowe,
jak ubrana choinka, pachnące przyprawami korzennymi, jak pierniczki bożenarodzeniowe mojej przyjaciółki
Igliki... Mimo że Turcy nie przywiązują do choinki religijnego znaczenia, jest to dla wielu z nich atrybutem
Nowego Roku, i ubrane choinki widzę w sklepach, w domu przyjaciół i nawet w pracy. I to cieszy:) Tak jak ten
znakomity uśmiech amerykański - nie zawsze oznacza on życzliwość, ale człowiek się uśmiechnie - i jest to
przyjemne. Dopiero przychodząc do kościoła na Taksim, lepiej da się odczuć nadchodzące Święta, nawet w
tym pięknie szalonym mieście - sercu kraju muzułmańskiego. Nie jestem w stanie odczuć w pełni Świąt w
Istambule, bo nie wyobrażam sobie, że nie obudzę się z rana 25 go i nie będę z cala rodzina oglądać prezenty
pod choinka, dziękować temu mnóstwu Mikołajów, co się objawiło w moim domu,
cieszyć się, żartować, śmiać się i życzyć sobie nawzajem

Nie będę miała okazji doświadczyć świąt Bożego Narodzenia w Stambule, ale już okres przedświąteczny jest
nieco zaskoczeniem. Jak się okazało, nawet Stambuł, mimo tego ze Turcja jest krajem muzułmańskim,
wykorzystuje elementy świąteczne jakie widuję w Polsce, jednak ma to raczej charakter komercyjny. W
grudniu można spotkać świąteczne dekoracje w stambulskich sklepach, a większe centra handlowe
właściwie w całości są udekorowane świątecznie. Wiem, ze jeden klub organizował nawet ''christmass
party', choć zapewne nie miało to zbyt dużo wspólnego z prawdziwymi Świętami. Odbył się też niejeden
jarmark przedświąteczny, są one wystawiane głównie przez organizatorów niemieckich. Jednak to, co było
dla mnie najciekawsze w okresie przedświątecznym to jasełka wystawiane dla Polaków w Stambuleinicjatywa polskiego konsulatu i parafii rzymsko-katolickiej. Siostra Arleta zadbała o profesjonalizm
przedstawienia odegranego bez wcześniejszych prób W rezultacie każdy dobrze się bawił, zapewne nawet
Jezusek - nasz najmłodszy aktor. Co jeszcze przypomina o Świętach Bożego Narodzenia? Świece adwentowe

przynosi Gwiazdor, bo Mikołaj odwiedza nas 6 grudnia, słuchamy i śpiewamy kolędy. Istnieje możliwość
uczestniczenia w pasterce, w Kościele Św. Antoniego w dzielnicy Taksim, po europejskiej stronie miasta,
msza odbywa się w języku angielsko-włosko-tureckim. Inną możliwością jest pasterka polsko-turecka w
polskiej „wiosce” zwanej Adampol lub Polonezköy, …. Święta spędzamy w domu. Zapraszamy na Wigilię
przyjaciół, są to często rodziny mieszane, ale nie tylko polsko-tureckie. Dwa lata temu Wigilię świętowała z
nami rodzina estońsko-turecka. A w zeszłym roku nasi tureccy znajomi z dziećmi, którzy Boże Narodzenie
znają z Niemiec i bardzo je lubią, chcieli więc poznać jego polską odmianę. W tym roku Wigilia będzie
polsko-turecko-cypryjska..... Na wigilijnym stole na pewno pojawi się kutia, bardzo ją lubię i przypomina mi
moją polską rodzinną Wigilię. Kutia mojej mamy jest najlepsza! Z tureckich smakołyków zawsze stawiam na
stół baklave. To turecki deser, małe przekładane cieniutkimi warstwami ciasto, z orzechami i miodem.
Doskonale pasuje do świątecznych smakołyków. .. Taka namiastka polskiej tradycji
Wesołych Świat dla Polaków w Turcji, na całym świecie i w ojczyźnie przesyła Magdalena Copuroglu
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